
REGULAMIN
IMPREZY CHARYTATYWNEJ DLA  MAĆKA 

(wyścig rowerowy, bieg,  nordic walking) – 5 km                                                                       
I.CEL IMPREZY
1. Pozyskanie środków na leczenie Maćka

II.ORGANIZATOR
1. Gmina Połczyn-Zdrój
2. Stowarzyszenie Połczyn Biega
3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie - Zdroju
4. Klub Sportowy POGOŃ Połczyn- Zdrój 

III.TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. 29 września  2019 roku, dystans 5 km
2. Start i meta park zdrojowy I alejka przy pijalni wody Joasia
3. Biuro zawodów czynne od 9:00 do 10 : 45 (Odbiór pakietów startowych i numerów)
4.Start o godzinie   11:00 
5.Trasa zawiera elementy drogi asfaltowej i terenów leśnych

IV.UCZESTNICTWO
1 . W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy którzy ukończyli 16 lat do dnia zawodów
2. Zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 
    Opiekunów.
3.Zawodnicy dokonując  rejestracji oświadczają ,że startują na własną odpowiedzialność
4. W biegu uczestniczą osoby, które uiściły wpisowe w wysokości 15 zł  
Wpisowe należy uiścić na konto bankowe:
iNet Technology Mariusz Kołodziejczyk
ul. Polna 7/29
78-200 Białogard
nr konta: 91 1240 3666 1111 0010 8547 9738
wpisując w tytule: Impreza charytatywna dla Maćka – (Nazwisko i Imię osoby za którą jest
uiszczana opłata)
5.Rejestracja oraz dokonanie wpłaty traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu   
    zawodów
6.Zapisy trwają do 27 września  2019r na stronie www.biegnijmy.pl/zapisy 
Link do zapisów:
http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20190929-1-polczyn-zdroj-impreza-charytatywna-dla-
macka&plik=zapisy
i w dniu zawodów w biurze organizacyjnym  od godz. 9.00 do godz. 10.45

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów
2. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, pamiątkowy medal
3. Elektroniczny pomiar czasu obsłuży firma iNet Technology Mariusz Kołodziejczyk

http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20190929-1-polczyn-zdroj-impreza-charytatywna-dla-macka&plik=zapisy
http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20190929-1-polczyn-zdroj-impreza-charytatywna-dla-macka&plik=zapisy


     ul. Polna 7/29,78-200 Białogard

VI. KLASYFIKACJE

1. Rowery bez podziału na płeć i wiek
2. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:

Kobiety             Mężczyzn
16 – 19               16 – 19    
20 – 29               20 – 29 
30 – 39               30 – 39 
40 – 49               40 – 49   
50+                      50 – 59 

                            60 – 69 
                                   70+

3. Nordic walking bez podziału na płeć i wiek

VII. PROGRAM ZAWODÓW
1.godz 9.00-10:45 Zapisy i rozdanie pakietów startowych w biurze zawodów 
2. 10.00 – 13,00 Festyn Charytatywny
3. 11 : 00 start - wyścig rowerowy 
4. 11 : 05 start -  biegi
5. 11 : 10 start -  nordic walking
4. 13 : 00 Zakończenie imprezy

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
IX Oświadczenie zawodnika biorącego udział w imprezie charytatywnej

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w imprezie charytatywnej określonej w regulaminie i
zgłaszam  swoje  uczestnictwo  w  zawodach.  Swoim  podpisem  zapewniam,  że
zapoznałem/zapoznałam  się  z  wszystkimi  warunkami  regulaminu  zawodów  i
wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję
do  wiadomości,  że  należy  przestrzegać  zarządzeń  służb  porządkowych  oraz  warunków
regulaminu.

Organizator  (Gmina  Połczyn-Zdrój)  i  wszystkie  osoby z  nim współpracujące,  a  także  osoby
związane  z  przeprowadzeniem  i  organizacją  imprezy  charytatywnej  nie  ponoszą
odpowiedzialności  względem  uczestników  za  straty  osobowe  lub  szkody  rzeczowe,  które
wystąpią  przed,  w  trakcie  lub  po  imprezie  charytatywnej.  Uczestnicy  startują  na  własną
odpowiedzialność.  Uczestnicy  ponoszą  osobistą  odpowiedzialność  za  wszystkie  działania  lub
zaniechania  skutkujące  naruszeniami  dóbr  lub  praw innych osób.  Przez  akceptację  niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora
lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zamieszczonych  w  niniejszym
formularzu przez  Gminę Połczyn-Zdrój  z siedzibą przy Placu Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-



Zdrój, w celu i zakresie  niezbędnym do przeprowadzenia imprezy charytatywnej, prowadzenia
promocji wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne  rozporządzenie  o ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE L 119,  s.  1)  –  dalej  RODO −
informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Gmina Połczyn-Zdrój jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym możesz się 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@polczyn-
zdroj.pl; lub pisemnie na adres Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje 
dane:

a)  W celu  i  zakresie  niezbędnym do  przeprowadzenia  imprezy  charytatywnej,  prowadzenia
promocji  wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach  na podstawie Twojej
zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

b)W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych,  ale  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

3. Prawo do sprzeciwu

a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych  opisanych  powyżej.  Przestaniemy  przetwarzać  Twoje  dane  w  tych  celach,  chyba  że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

b)W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych  w  celu  prowadzenia  promocji  wydarzenia.  Jeżeli  skorzystasz  z  tego  prawa  –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

4. Okres przechowywania danych

a) Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
będą przetwarzane do końca bieżącego roku podatkowego.

b) Dane przetwarzane dla potrzeb promocji imprezy charytatywnej oraz informowania o okazjach
lub  wydarzeniach  możemy  przetwarzać  do  czasu,  aż  zgłosisz  sprzeciw  względem  ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych



Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu w zawodach.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W  procesie  analizy  formularza  podejmujemy  decyzje  w  sposób  zautomatyzowany,  z
uwzględnieniem profilowania,  w oparciu  o dane  [podane w niniejszym formularzu].  Decyzje
podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na  nadanie numeru startowego,
zakwalifikowanie do kategorii.

Profilowanie  oznacza  przetwarzanie  danych osobowych polegające  na wykorzystaniu  Twoich
danych  osobowych  do  oceny  niektórych  Twoich  cech.  Podejmowanie  decyzji  w  sposób
zautomatyzowany  do  celów  nadania  numeru  startowego,  zakwalifikowania  do  kategorii
odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

8. Udostępnienie danych

Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu
właściwej  organizacji  i  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestnikom  imprezy,  w  tym  w
szczególności:  firmie ubezpieczeniowej,  firmie realizującej zapisy do imprezy charytatywnej i
usługi  pomiaru  czasu  oraz  opracowanie  wyników imprezy  charytatywnej,  firmie  realizującej
utrwalanie wizerunku i prowadzeniu promocji wydarzenia.


